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Προς:   

1Η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.» 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Νίκης 2, Τ.Κ. 145 61 Κηφισιά. 

Τηλ. 213 2086517 

Email : prom10@kat-hosp.gr 

Λυκόβρυση,  3/7/2019 

Αρ. πρωτ.:  X11472 ΑΚ/ΙΔ 

 

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά σας για τη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθεια Καθετήρων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:  

 

1.Σχετικά με το είδος με Α/Α 8: 

8 

14090000 

14090001 

14090002 

14090003 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 

ΦΛΕΒΟΣ 

ΌΛΑ ΤΑ 

ΜΕΓΕΘΗ                                                                                                                                                       

Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα μη παλινδρόμησης 

κατασκευασμένοι από 

πολυουρεθάνη.   Να είναι κατασκευασμένοι βάση 

των ISO -STANDARDS και να φέρει πιστοποιήσεις 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-MARK). Να 

διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Να διαθέτει 

εύκαμπτα και εργονομικά πτερύγια ,με 

τουλάχιστον τρεις οπές σε κάθε πτερύγιο στα 

μεγάλα μεγέθη έως και 20G για την ασφαλή 

στερέωση του. Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με 

δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην 

αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται 

μηχανικός ερεθισμός η θρομβοφλεβίτιδα. Να είναι 

ακτινοσκιερός, με τέσσερις πλήρως 

ενσωματωμένες γραμμές. Να διαθέτει βιδωτή 

σύνδεση (τύπου luer lock), για την ασφαλή 

χορήγηση φαρμάκων. Να εξασφαλίζει τη 
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δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της 

παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας 

επιτυχή φλεβοκέντηση. Να αντέχει στις υψηλές 

πιέσεις. Αποστείρωση πέντε χρόνια από την 

ημερομηνία παραλαβής. 

 

Ζητείται: «Να διαθέτει εύκαμπτα και εργονομικά πτερύγια, με τουλάχιστον τρεις οπές σε κάθε 

πτερύγιο στα μεγάλα μεγέθη έως και 20G για την ασφαλή στερέωση του». 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες για την ασφαλή φλεβοκέντηση,  η χρήση ραμμάτων για την ασφαλή 

στερέωση του φλεβοκαθετήρα αντενδείκνυται,  καθώς ελλοχεύει  ο κίνδυνος ατυχούς  αποκοπής του 

πλαστικού τμήματος , με επικίνδυνες για τον ασθενή συνέπειες, στην περίπτωση που το πλαστικό 

κομμάτι εισέλθει στο κυκλοφορικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, οι οπές στα πτερύγια των φλεβικών 

περιφερικών καθετήρων κρίνονται περιττές, ενώ η στερέωση γίνεται με ειδικά αυτοκόλλητα επ ιθέματα, 

τα οποία και προμηθεύεται το Νοσοκομείο σας. 

Επίσης η  απαίτηση: «Να είναι ακτινοσκιερός, με τέσσερις πλήρως ενσωματωμένες γραμμές», 

αφορά σε  περιγραφή μίας και μόνο συγκεκριμένης εταιρείας. Ο λόγος ύπαρξης τέτοιου περιορισμού 

δεν δικαιολογείται, καθώς το χαρακτηριστικό αυτό, εξίσου καλά καλύπτεται από κάθε φλεβοκαθετήρα 

που είναι ακτινισκιερός,  με 2 ή 3 ή 4 πλήρως ενσωματωμένες γραμμές.  

Επίσης, η απαίτηση για φλεβοκαθετήρες πολυουρεθάνης, αντιστοιχεί στον 23.5.2.1 Κωδικό 

Παρατηρητηρίου, με τιμή 0,595€ . Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 0,32€ βασίζεται σε παλαιότερη τιμή 

συμβατικού είδους της εταιρείας  ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε  και αφορά στον φλεβοκαθετήρα Vasofix Braunule,  από 

Teflon FEP,  υλικό πολύ πιο οικονομικό από το ζητούμενο, πολυουρεθάνη. 

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε όπως καταργηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις και να 

τροποποιηθεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κωδικό Παρατηρητηρίου, 

23.5.2.1. 

 

Επίσης, σας παραθέτουμε και τις τελευταίες προδιαγραφές, σύμφωνα με τις οποίες το Νοσοκομείο σας 

προχώρησε στην προμήθεια των φλεβοκαθετήρων  Vasofix Braunule, ζητώντας την πλήρη 

αντικατάσταση των νέων τεχνικών προδιαγραφών από αυτές που έχουν επίσημα εγκριθεί στο 

παρελθόν  από το αρμόδιο Υπουργείο και την αντίστοιχη ΥΠΕ.:  

«ΚΗΦΙΣΙΑ 06-03-2017 Α/Α: 42, 

 Θέμα: Έρευνα 

 Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών 

και έκτακτων αναγκών. 
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ,                                                                                                                                                 

 

Να είναι ιστοσυμβατό PTFE και να μη διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος. Να είναι 

παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως μη υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4 ½ έτη 

από της παραλαβής. Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δε σχίζεται και πλαστική μεμβράνη 

για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης. Να είναι κατασκευασμένοι βάση των 

ISO-standards και να φέρουν πιστοποίηση προδιαγραφών ( CE – Mark ). Να διαθέτει βαλβίδα μη 

παλινδρόμησης. Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα, διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική 

διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή 

θρομβοφλεβίτιδα. Ο οδηγός – στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα, ώστε να 

αποφεύγεται η συρρίκνωσή του, καθώς επίσης να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση. Να 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας 

επιτυχή φλεβοκέντηση. Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες, 

χωρίς να χρειάζεται αλλαγή. Το καπάκι (πώμα) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για 

ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων. Να διαθέτει πτερύγια στήριξης».  

 

2. Σχετικά με το είδος με Α/Α: 9 

 

9 1433001 
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (3WAY 

STOP COCK) ΑΠΛΟΙ                                                                                                                                      

Κατά την εφαρμογή του δείγματος να μην σπάει, να συνδέεται με ευκολία, να 

υπάρχει στεγανότητα με τα ήδη υπάρχοντα 3 way, αλλά και στον φλεβοκαθετήρα, 

να μην υπάρχει διαρροή κατά την χορήγηση συνεχούς έγχυσης ενδοφλεβίων υγρών 

σε υψηλές ροές και να συνδέεται στεγανά με τις συσκευές χορήγησης ορρών. 

120.000 

 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος και των πολλών προβλημάτων που προκύπτουν από τη θραύση του υλικού, 

την κακή σύνδεση με τον αγγειακό καθετήρα και τη συσκευή ορρού, τους υψηλούς ρυθμούς χορήγησης 

σκευασμάτων και τη σύσταση αυτών καθώς και την απαιτούμενη ακρίβεια στη μέτρηση των αιμοδυναμικών 

πιέσεων, προτείνουμε να προστεθούν επιπλέον απαιτήσεις, όπως:   

 

 Να είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό σε λιπίδια και λιπώδη σκευάσματα, με  αυξημένη αντίσταση στο 

σπάσιμο. Να είναι υψηλών πιέσεων για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αρτηριακές γραμμές, βάσει 

επίσημων εγγράφων του κατασκευαστικού οίκου, με  γραμμική ευθεία ροή των χορηγούμενων υγρών, για να μην 
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αλλοιώνονται οι πιέσεις .  

Να έχουν διαφανές σώμα και 

 με κλείδωμα ασφαλείας ανά 45 μοίρες, αισθανόμενο από το χρήστη,  ώστε να προσφέρει  τη  

δυνατότητα  της  οπτικής και ακουστικής αίσθησης  όταν  το  συνδετικό  είναι  εντελώς  ανοιχτό  ή  

κλειστό για ασφαλή ενδοφλέβια χορήγηση. 

 Να φέρουν χρωματικό κώδικα για την ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή 

αρτηρία (κόκκινο ή μπλε πώμα επί του άξονα περιστροφής αντίστοιχα).  Να  είναι Latex free, 

DEHP free ή/και PVC free,  ελεύθερα πυρετογόνων. 

Να είναι αποστειρωμένες και μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία.  

Κ.Π 23.6.2.8 

ΤΙΜΗ: 

0,51 
   

  

 

Εν αναμονή των ενεργειών σας.  

 

Με τιμή, 

 

Για την ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε., 

 

 

 

Απόστολος Καταραχιάς 

Διευθυντής Πωλήσεων – BD Division 

 

 

 

 

 


